Instrucţiuni pentru curăţare SB1200
INTRODUCERE

Pentru asigurarea unei arome perfecte a cafelei, maşina de cafea, unitatea de răcire şi unitatea Flavor Station (opţional) trebuie să fie curăţate perfect. Ridicaţi nivelul de calitate al produselor dumneavoastră! Curăţaţi maşina de cafea şi aparatele adiţionale cel puţin o dată pe zi şi chiar mai des dacă este necesar.

Curăţarea automată include curăţarea maşinii de cafea, a unităţii de răcire şi a unităţii Flavor Station (dacă există).

Accesorii necesare
– Tablete de curăţare
– Lavetă din microfibre
– Set de perii
– Agent de curăţare pentru sisteme pentru lapte
– Dispozitiv de curăţare a duzei de evacuare

OBSERVAŢIE
Componentele murdare
Componentele murdare pot influenţa negativ funcţiunea maşinii şi calitatea băuturilor.
a) Curăţaţi componentele detaşabile ale maşinii de cafea prin metoda în 5 paşi.
b) Ţineţi cont de instrucţiunile privind componentele detaşabile.
Componentele detaşabile ale maşinii de cafea, unităţii de răcire, CleanMaster şi Flavor Station (opţional) nu pot fi
curăţate în maşina de spălat vase.

Metoda în 5 paşi
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Curăţaţi componentele detaşabile ale Specialty Beverage Station prin metoda în 5 paşi.

1. Îndepărtaţu murdăria grosieră utilizând o pensulă
sau o perie.
2. Înmuiaţi componentele într-o soluţie fierbinte de
apă cu agent de curăţare delicat.
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3. Spălaţi componentele.
4. Clătiţi temeinic componentele.
5. Uscaţi componentele.
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Aparat

Componente detaşabile

Maşină de cafea

– Recipient pentru zaţ
– Dispozitiv de curăţare a duzei de evacuare
– Mixer
– Clapetă pentru pulbere
– Grătar de scurgere

Unitate de răcire

– Recipient pentru fluide
– Capac, furtun de aspirare şi ştuţuri de aspirare

CleanMaster

– Recipient pentru curăţare, cu capac

Flavor Station (Opţional)

– Furtun de aspirare cu ştuţuri de aspirare

Trebuie curăţate suplimentar manual
– Suprafeţele interioare şi rafturile din spaţiul de răcire
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– Partea interioară a uşii şi garnitura uşii unităţii de răcire
– Cuplajele unităţii de răcire şi ale Flavor Station (opţional)
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PORNIRE CURĂŢARE
Pornirea curăţării în meniul Curăţare şi întreţinere
Flavor Station este curăţată în cadrul unui ciclu prestabilit la punctul de meniu Curăţare sistem. Dacă se doreşte curăţarea în prealabil a Flavor Station, aceasta se poate realiza prin Curăţare sistem cu FSU.

10:54
2020-03-02

Curățare și întreținere
Protocol erori/evenimente
Curăţare sistem
Curăţarea sistemului cu FSU
Clătirea mașinii de cafea
Pregătire produse reci
Pregătiţi unitatea Flavor Station
Volum de apă filtru
Protecția la ștergere

1. Apăsaţi scurt sigla Franke.

5. Selectaţi Curăţare sistem.
6. Confirmaţi mesajul cu Da pentru a porni curăţarea.

2. Introduceţi codul PIN. Coduri PIN
3. Apăsaţi Ok.
10:54
2020-03-02

Setările mele
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Personalizare și transferul de date

Contoarele
Curățare și întreținere

7. Pregătiţi dispozitivul de curăţare a duzei de evacuare şi poziţionaţi-l după cum este necesar sub
duza de evacuare oprită.
8. Urmaţi instrucţiunile de pe panoul de comandă
şi confirmaţi cu Continuare paşii de lucru încheiaţi.
ð Aparatul indică următorul pas de parcurs.

4. Selectaţi Curățare și întreținere.
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CURĂŢAREA SĂPTĂMÂNALĂ
Componentele Beverage Station prezentate în continuare trebuie curăţate cel puţin o dată pe sătptămână, suplimentar faţă de procesul de curăţare zilnic. Curăţaţi imediat Beverage Station dacă observaţi depuneri de murdărie.

Curăţarea suprafeţei maşinii
1. Curăţaţi suprafaţa maşinii cu o lavetă umedă.

2. Dacă este necesar, utilizaţi un produs de curăţare delicat. OBSERVAŢIE! Nu folosiţi detergenţi
abrazivi.

Curăţarea recipientului pentru boabe şi recipientului pentru pulbere
ü Utilizaţi o lavetă uscată sau umezită doar cu apă.
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ü Nu utilizaţi agenţi de curăţare deoarece aceştia
modifică gustul cafelei.

4. Îndepărtaţi cu o lavetă pelicula de ulei din interiorul recipientului pentru boabe şi recipientului
pentru pulbere.

1. Trageţi către în faţă maneta de blocare până la
opritor.

5. Introduceţi recipientul pentru boabe.

2. Scoateţi recipientul de boabe/pulbere în sus.

6. Împingeţi înăuntru maneta de blocare până la
opritor.

3. Goliţi recipientul pentru boabe şi recipientul pentru pulbere (dacă există).

Curăţarea ecranului
1. Apăsaţi scurt pe simbolul Setări din partea stângă de sus.
2. Selectaţi Curăţare şi Întreţinere.

ð Panoul de comandă este blocat timp de 20 de
secunde.
4. Curăţaţi suprafaţa cu o lavetă umedă.

3. Selectați Protecție la ştergere.
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